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EDITAL Nº 37 /2022 

VITOR MANUEL DIAS PROENÇA, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Sabugal. 

TORNA PUBLICO QUE, no uso da competência própria, cumprimento do disposto no art.º 56 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

foram proferidos no período de 13.04.2022 a 27.04.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Manuel Martins Jorge Rego da Água - Foios 13.04.20222 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
apoio agrícola - legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Selda Almeida Ferreira Guerreira Rua da Garrida - Casteleiro 13.04.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 879 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Fernando Luis Janela Birra Rua da Casa Nova, n.º 19 - 
“Trapa”- Quintas de São 
Bartolomeu 

20.04.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a habitação, - 
Legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Gracinda Carreira – Cabeça de 
Casal da Herança de. 

Rua da Senhora do Rosário - 
Bismula 

21.04.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
arrumos - Legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Elsa Cristina Vilar Martins Rua da Estrada, n. º 47 - Aldeia de 
Santo António, União das 
Freguesia de Sabugal e Aldeia de 
Santo António 

21.04.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação e anexo - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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